
                                                                  SPRAWOZDANIE
                                         z realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku

W  nawiązaniu  do  § 13  uchwały  Nr  XIV/112/16  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia
25 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Hajnówka konsultacji społecznych
dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, przedkładam sprawozdanie z realizacji Budżetu
Obywatelskiego w 2017 roku.

W wyniku przeprowadzonych w dniach od 12 września 2016 r.  do 24 września 2016 r.,
konsultacji  społecznych,  z  11  projektów  inwestycyjnych  zakwalifikowanych  do  konsultacji
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017, największą ilość głosów uzyskały następujące projekty:

1. Kurtyna wodna (Centrum miasta) – 352 głosy.
2. Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Mazury – 307 głosów.
3. Wodny tor przeszkód dla Hajnówki (Park Wodny) – 262 głosy. 

Natomiast  z  projektów  nieinwestycyjnych  zostało  zgłoszonych  5  projektów,  które  zostały
zakwalifikowane  do  konsultacji  społecznych  w  ramach  Budżetu  Obywatelskiego  2017,
a największą ilość głosów uzyskały następujące projekty:

1. Hajnowska Fabryka Produkcji Dobra (Amfiteatr Miejski i okolice) – 429 głosy.
2. Bieg Rodzinny w Puszczy Białowieskiej (teren Nadleśnictwa Hajnówka) – 424 głosy.
3. Parada Orkiestr Dętych (ulice miasta Hajnówka i Amfiteatr Miejski) – 417 głosów.

Powyższe projekty zostały zakwalifikowane do realizacji w 2017 roku.

Pierwszy  projekt  inwestycyjny,  z  Budżetu  Obywatelskiego  2017,  został  zrealizowany
w  rozszerzonej  formule,  zaproponowanej  przez  Urząd,  która  przewidywała  zmianę
zagospodarowania  skweru  im.  Plutonowego  Bolesława  Bierwiaczonka  i  wybudowanie  tam
fontanny,  która  by  pełniła  funkcję  kurtyny  wodnej  w  lecie,  a  zarazem była  elementem małej
architektury zmieniającej oblicze centrum miasta Hajnówki. Na zmianę koncepcji realizacji w/w
projektu wyraził zgodę pomysłodawca wnioskowanej „Kurtyny wodnej”. Wybudowana i oddana do
użytku w 2017 roku, przed sezonem letnim fontanna wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spełniła
wszystkie oczekiwania pomysłodawcy kurtyny oraz stała się miejscem wypoczynku i relaksu dla
mieszkańców miasta i gości przyjezdnych, a szczególnie dla dzieci i młodzieży. Realizacja projektu
pochłonęła wszystkie środki (4 532,00 zł), przewidziane na realizację projektu „Kurtyna wodna”
oraz dodatkowe środki na zmianę koncepcji zagospodarowania skweru im. Plutonowego Bolesława
Bierwiaczonka.

 Realizację  projektu  „Budowa  siłowni  zewnętrznej  na  osiedlu  Mazury”  rozpoczęto  od
zebrania  10  ofert  i  wybrania  oferty najkorzystniejszej,  złożonej  przez  firmę Fitness  Park  Anna
Smelczyńska  z  siedzibą  w  Rychwale  woj.  wielkopolskie.  Realizację  wybranego  projektu
zakończono w dniu 29 sierpnia 2017 roku, sporządzając protokół odbioru końcowego i przekazując
gotowy do eksploatacji  obiekt. Na terenie oddanej do eksploatacji siłowni zewnętrznej (Osiedle
Mazury) przy ul. Małej zainstalowano następujące elementy do ćwiczeń: orbitek, wiosło, narciarz,
rowerek, biegacz, jeździec, drabinka + podciąg + słup nośny, ławeczka + prostownik pleców + słup
nośny, podciąg + podciąg + słup nośny, wyciskanie siedząc + prasa nożna + słup nośny oraz tablicę
informacyjną. W ramach projektu wyposażono obiekt w trzy ławki. Wartość inwestycji zamknęła
się kwotą 25 015,80 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy piętnaście 80/100), która mieści
się w limicie określonym w uchwale Rady Miasta Hajnówka.

Realizacja  ostatniego  projektu  inwestycyjnego  pt.  „Wodny  tor  przeszkód  dla  Hajnówki
(Park Wodny)” polegała na zakupie gotowego „Wodnego placu zabaw marki „Wibit” dla Parku
Wodnego  w  Hajnówce”,  wyłonionego  z  przesłanych  3  ofert.  Zestaw  placu  zabaw  składa  się
z 4 elementów, które są montowane na wodnym basenie, który musi mieć szerokość co najmniej
6 metrów, długość 11 metrów i głębokość od 1,2 do 1,5 metra tak, aby z jednej i z drugiej strony
zestawu było co najmniej 3 metry wolnego miejsca. Rozłożone na wodzie elementy są napełniane
powietrzem za pomocą dostarczonego kompresora. Dystrybutorem i dostawcą zakupionego zestawu
była firma Klubben Polska Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Ciele woj. kujawsko – pomorskie.



Zestaw był dostarczony w dniu 31.07.2017 roku. Wartość zakupionego zestawu zamknęła się kwotą
29 916,06 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście 06/100), która
mieści się w limicie określonym w uchwale.

Realizację  zakwalifikowanych  projektów  nieinwestycyjnych  w  ramach  Budżetu
Obywatelskiego w 2017 roku rozpoczęto od Parady Orkiestr Dętych. W projekcie wzięło udział
6 orkiestr dętych, łącznie 260 osób razem z opiekunami (gospodarze, 3 z kraju i 2 z zagranicy,
z miasta Brześć i Grodno na Białorusi).  Parada odbyła się w dniu 25 maja 2017 roku, podczas
której  ulicami  Hajnówki,  od  Hajnowskiego  Domu  Kultury  do  Amfiteatru  w  Parku  Miejskim,
przeszło 6 orkiestr wraz z mażoretkami. Uwieńczeniem parady była musztra paradna w Amfiteatrze
Miejskim,  wykonana  przez  orkiestry i  mażoretki.  Całkowity koszt  projektu  zamknął  się  kwotą
8 033,59 zł (słownie złotych: osiem tysięcy trzydzieści trzy 59/100 ), która w wysokości 33,59 zł
przekracza limit określony uchwałą.

Kolejnym projektem nieinwestycyjnym zrealizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego
2017,  była  „Hajnowska  Fabryka  Produkcji  Dobra”,  która  została  zorganizowana  w  roku
ogólnopolskich  Szczepień  Przeciw  Nudzie  organizowanych  w ramach  projektu  Polska  Fabryka
Dobra  i  która  w sposób niekonwencjonalny promowała młodzieżowy wolontariat  w Hajnówce.
Impreza była dwudniowa, zorganizowana w dniach 17-18 czerwca 2017 roku. Pierwszego dnia,
w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, odbyło się spotkanie przedstawicieli młodzieży
szkół  podstawowych  i  średnich,  zainteresowanych  projektem,  celem  którego  była  promocja
wolontariatu i przy gotowania do happeningu w dniu następnym pt. „Szczepienia przeciw nudzie”.
„Szczepienia  Przeciwko  Nudzie"  to  niekonwencjonalna,  happeningowa  forma  popularyzacji
wolontariatu  młodzieżowego  w  środowiskach  lokalnych  poprzez  działania  edukacyjne
i warsztatowe.  Całkowity koszt projektu zamknął się kwotą 7 911,99 zł (słownie złotych: siedem
tysięcy dziewięćset jedenaście 99/100 ), która mieści się w limicie określonym w uchwale.

Ostatnim projektem nieinwestycyjnym zrealizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego
2017,  był  Bieg  Rodzinny  w  Puszczy  Białowieskiej,  który  się  odbył  na  terenie  Nadleśnictwa
Hajnówka.  Impreza  sportowo  –  rekreacyjna  zorganizowana  przez  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji
w Hajnówce odbyła się w dniu 26 sierpnia 2017 roku, w której brało udział 141 uczestników, nie
licząc licznie przybyłych kibiców. Bieg odbywał się na dwóch trasach, specjalnie dostosowanych
do  uczestników  i  zakończył  się  wręczeniem  medali  przez  Burmistrza  Miasta  Hajnówka
i  Nadleśniczego  Nadleśnictwa  Hajnówka.  Zwieńczeniem  całej  imprezy  była  zabawa  przy
wspólnym ognisku. Całkowity koszt imprezy zamknął się kwotą 5 090,00 zł (słownie złotych: pięć
tysięcy dziewięćdziesiąt ), która mieści się w limicie określonym w uchwale.

Wartość  wszystkich  zrealizowanych  projektów  mieści  się  w  kwocie  przeznaczonej
w uchwale na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. 

Wszystkie zrealizowane projekty przyczyniły się do urozmaicenia form spędzania wolnego
czasu  przez  dzieci  i  dorosłych  oraz  lepszej  dostępności  do  obiektów  małej  architektury
rekreacyjnej, a w przypadku parady orkiestr dętych, hajnowskiej fabryki produkcji dobra i biegu
rodzinnego w Puszczy Białowieskiej, do promocji miasta i regionu.

Hajnówka, dnia 02.02.2018 r.


